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KORROSJONSFRIE
RØR- OG VENTILSYSTEMER
FOR HAVBRUK
Med F.I.P.-ventiler i sortimentet øker EFAS sortimentet for havbruk og industri.
Fra lager på Østlandet har selskapet kort leveringstid på korrosjonsfrie systemer
med lang levetid.
EFAS (Eurofusion AS) opplever økt
fokus på kvalitet og levetidskostnader
i havbruksnæringen. Ikke minst i
takt med overgang fra ferskvannstil saltvannsanlegg på land er
investeringsviljen i korrosjonsfrie
løsninger stor. Saltvann er aggressivt.

kundegrupper. Det gjelder både nysalg
og vedlikehold, sier Walle.

F.I.P. ER ITALIENSK MERKEVARE
F.I.P. har vært representert i Norge
siden 80-tallet. Produsenten er én
av de største aktørene på verdensbasis
innenfor plastventiler. Imidlertid går
LØNNSOMT LIVSLØP
produktspekteret langt utover dette.
– Når det står fisk for mange millioner
Sortimentet har stor bredde med
i anleggene er det verdt å betale
mange varianter på materialkvalitet.
ekstra for å opprettholde kontinuerlig
For eksempel kan F.I.P. håndtere alt
drift. Merprisen for ekstra kvalitet er
fra minus 40 til pluss 100 grader celsius
ikke særlig stor, som regel bare 20-25
og alt fra ferskvann til de mest aggressive
prosent, sier salgssjef Knut Erik Walle.
kjemikalier.
EFAS har gjennom mange år markert seg
I takt med utviklingen innenfor
som stabil leverandør av termoplastrør
landbaserte oppdrettsanlegg har EFAS
og -rørdeler. Ventiler inngår som en
bygd en betydelig systemkompetanse
naturlig del av produktspekteret som
på prosessanlegg. Ikke minst er
dekker alt fra lavøkonomi til heavy
interessen for selskapets digitale og
duty.
fullautomatiserte løsninger stor.
– Vi har nå overtatt agenturet på
Kundene er ofte entreprenører som
F.I.P. For kunder i industrien trenger
leverer komplette anlegg.
Den italienske merkevaren
ikke denne italienske merkevaren
– Vi har også mye kontakt
F.I.P. vil nå bli representert
noen nærmere introduksjon.
med rådgivende ingeniører som
i Norge gjennom EFAS.
Produsenten er en sentral
EFAS vil introdusere F.I.P. til nye
spesifiserer anleggene. Rørgrossistene
aktør på verdensbasis med
markedssegmenter i Norge og
står også for en voksende andel av
blant annet plastventiler for
samtidig yte service til eksisterende
omsetningen, forteller han.
havbruksnæringen.

NYHET!

EFAS representerer
F.I.P.

www.efas.no
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AAS MEK. VERKSTED AS

Aas Mek. Verksted AS
Vi har lang erfaring og ekspertise innen bygging av brønnbåter,
fiskebåter og spesialfartøy
Vi har godt utstyrte verftfasiliteter og kan tilby nybygging,
ombygging og servicearbeid på de fleste fartøytyper. Vi kan
også tilby utrustning av nybygg og reparasjonsoppdrag i hall for
skip opp til 65 meter og inntil 100 meter i dokk.
Tradisjonelt har aktiviteten vært nybygging av fiskebåter for
kyst- og havfiskeflåten,
havfiskeflåten, og har de siste 20 årene
årene spesialisert oss
på utvikling og bygging av brønnbåter til oppdrettsnæringen.
Vårt mål er fornøyde kunder og levere kvalitetsprodukter.
Vi har et betydelig antall faste kunder som kommer tilbake for
effektive, driftssikre og økonomiske fartøy.

Båter for ethvert oppdrag
• BRØNNBÅTER • ARBEIDSBÅTER • SPESIALBÅTER

Aas Mek. Verksted AS – Din naturlige samarbeidspartner
for nybygging og vedlikehold på skip!

AAS 3602 STDE

AAS 28 WB

Brønnbåt

Skipsbygging og Reparasjoner
Address: Buktavegen 50,
N-6390 Vestnes, Norway

Arbeids-/ Service båt til oppdrett

AAS MEK. VERKSTED AS
Tel.: +47 71 18 98 00

Slippsetting og Dokking inntil 100m – 3 000 tonn
office@aasmek.no
www.aasmek.no
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FULLAUTOMATISERTE SYSTEMER
til fiskeslakteri og annen næringsmiddelindustri
Industribedriften ytterst i Hardangerfjorden
utvikler, tester og produserer alle produktene
i egne lokaler. Bedriftens 25 medarbeidere
leverer, monterer og tilbyr service på
produktene sine i hele verden. Rundt
halvparten er i produksjon og service, mens de
øvrige jobber med utvikling, prosjektering og
prosjektledelse.
Med høy kompetanse innen automasjon og
smarte løsninger sørger Ølve Industrier for at
fiskekasser kommer trygt fra kasseprodusenten
til kasselageret på slakteriet, og herfra videre
inn til pakkegrader hvor fisk pakkes i kasser. Og
her må det gå fort, for det pakkes fisk ofte i
40 kasser per minutt – eller mer. Videre kan
Ølve Industrier utvikler, leverer og gjør service på systemer
systemer fra Ølve Industrier legge i riktig
for håndtering av kasser og lokk av isopor, plast eller papp
mengde is før lokk legges på og kassene
for lakseslakterier. Industribedriften har også løsninger for
sendes til palletering.
mellomlagring av is, transport av is til kassene og dosering.
Vi opplever stor tillit i markedet og
har det siste året ferdigstilt ﬂere store
prosjekter for bla. Vartdal Plastindustri, MOWI
og Hav-Line, samtidig som vi har tegnet avtaler for levering av kasse og is-systemer til blant andre
Sinkaberg Hansen AS, Vikenco AS og Salmar sitt nye slakteri på Senja.
– Vi tilpasser løsninger slik våre kunder ønsker det. Våre systemer sparer tid og ressurser i slakterier
og hos emballasjeprodusenter, sier daglig leder Steinar Bjørkelund.
Vi er og skal være en trygg leverandør som leverer kvalitet til avtalt tid – uansett.»

www.oelve.no

KUNDENÆR OG FORUTSIGBAR
TRANSPORT AV FISK OG STYKKGODS
Henting og levering til avtalt tid er sammen med nærhet til kundene grunnlaget for Thermo-Transits fine vekst.
– Vi er enkle å kontakte, tilbyr ﬂeksible løsninger og kjører overalt – hver dag.
Det sier markedsansvarlig Arne Paul
Slotsvik. I fjor utvidet selskapet med
40 norskregistrerte, Alta-baserte biler
med blikket rettet mot det spennende
sjømatmarkedet i Finnmark.
Den fine utviklingen fortsetter.
Thermo-Transit investerer fortløpende i
nytt materiell for å ivareta miljøkrav og
tilby forutsigbare og presise leveranser til
hele Europa.
Et viktig element i dette er at

Enkel kontakt for kundene og «på tiden» er bærende
for Thermo-Transit som opplever fin vind i seilene.

selskapet er ute på ethvert fiskebruk og
produksjonsanlegg fra nord til sør nesten
hver eneste dag.
Sjømat har bidratt til ekstra vind i
seilene. Flåten av selveide og innleide
lastebiler har passert 500 med godt
monn. Denne massive kapasiteten og
moderne terminal på Berger ved Oslo
og danske Padberg gjør Thermo-Transit
til en betydelig aktør også innenfor
stykkgods.

– Selv om virksomheten vokser seg
stor, er vi enkle å nå på telefon, mail og
nettsted. Vårt avdelingsnettverk stiller
også med kundeservice og velsmurt
logistikk. Vi har vokst med kundene våre
og kundene har vokst med oss. Dette
ønsker vi at skal fortsette, sier han.
Selskapet er landets største aktør på
hvitfisklogistikk og markedets beste på
laks, i henhold til kundene.

www.thermo-transit.no
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MIDT PÅ KYSTEN

KJENT FOR GOD KVALITET OG SERVICE
Solstrand verft er plassert omtrent
midt på kysten i Norge og er kjent for
god kvalitet og service. Verftets to
ﬂytedokker og helhetstilbud innenfor
service og klassing av båter og skip
trekker kunder.
Verftet ligger i Tomrefjord mellom
Molde og Ålesund. Denne beliggenheten
sentralt midt på Norskekysten er gunstig
for blant annet store deler av fiskeﬂåten,
oppdrettsnæringen og fergerederier i
området.
– Vi ønsker å være et verksted for båter
slik andre er for biler. Hit skal kundene
komme år etter år og være godt fornøyde
når de drar videre. sier Knut Eivind
Nerås, driftssjef ved Solstrand Verft.
– De skal dessuten være trygge på at vi
vurderer behovet, tar oppgavene som må
gjøres uniddelbartog anbefaler hva som bør tas ved senere
opphold.
Solstrand verft jobber i hovedsak med to områder som
henger nært sammen: Dokking av båter og skip, samt
reparasjon, service og klassing.
– Vi står linet opp og klare til dyst når fartøyet kommer.
Service og vedlikehold for fartøy opptil 100 meter er for

Solstrand Verft har et godt tilbud
innenfor dokking, service og klassing.
Verftes folk har tett og god dialog med
rederiets inspektør eller mannskap.

tiden hovedfokus. Vi har også lange tradisjoner innenfor
nybygg og fokuserer her på mindre oppdretts- og
kystfiskebåter.
I verftets effektive kunde- og prosjektorienterte
organisasjon er alt nøkkelpersonell fast ansatt.
– Her midt i den maritime klyngen på Nordvestlandet
har vi lett tilgang både til utstyr og leverandører
sier Nerås.

SLIK BLIR AVFALL FRA OPPDRETT
TIL VERDIFULLE PRODUKTER

www.solstrandverft.no
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Neste gang du ser merdene og tauverket
fra oppdrettsanlegget ditt kan være som
serveringsbrett på hamburgersrestaurant eller
under baken på en skoleunge.
Fortsatt blir tauverk, merder og annet plastavfall
fra oppdrettsnæringen gravd ned på deponier.
Slik går en verdifull ressurs tapt for alltid og kan i
verste fall bli mikroplast-belastning av naturen.
Som om ikke det er nok, betaler næringen for å
bli kvitt det de opplever som avfall. Det skjer enda
Containerservice Ottersøy AS kostnadsfritt kan
hente rengjort og oppkappet plast. Selskapet kan
også ta jobben med rengjøring og henting i sjø.
– Vi reiser rundt til fjæra, tar opp utstyret
og kapper opp med spesialutviklet, hydraulisk
utstyr. Her blir ikke motorsager eller lignende
brukt som genererer forurensende plastspon, sier
daglig leder Tom Richard Hamland i Matmortua
AS, morselskap til Containerservice Ottersøy og
Norwegian Plastic Recycling (NOPREC) AS.

NOPREC har fra 2017 gjort avfallet
om til en fullverdig granulert plast-råvare
for produksjon av nye plastprodukter.
Eksempler på sluttprodukter er
serveringsbrett hos hurtigmatkjeder og
skolestoler produsert på Helgeland.
– Oppdretterne kan være trygge på at
materialet blir gjenvunnet under full kontroll.
For hver kilo plast sparer miljøet ca.to kilo
olje. Slikt gjør seg godt i miljøregnskapet for
en ansvarsbevisst næring, sier Hamland.

www.matmortua.no

Avfall blir gjort om fra problem
til verdifull ressurs og en pluss i
miljøregnskapet når oppdrettsnæringen
leverer til Containerservice Ottersøy.

Tema: Innovasjon langs kysten ANNONSE

Basert på egne erfaringer som driftsleder
har Einar Brattland utviklet ﬂere løsninger
for oppdrett som reduserer luseproblem,
avlaster, effektiviserer og sparer miljøet.

TOK INNERSVINGEN
PÅ LAKSELUSA

KJENNER BEHOVENE
UT FRA EGEN ERFARING

Akvapartners produkter til oppdrettsnæringen reduserer kostnader og gjør
arbeidsdagen bedre. Produktene er utviklet av oppdretter som kjenner
behovene og tok innersvingen på lakselusa.
Mange får aha-opplevelser når de ser
Akvapartners produkter i drift. Blant annet
er det gått over 1000 av selskapets nærmest
uslitelige spredeﬂåte til inn- og utland.
– Typisk har våre produkter lite innslag av
komplisert teknologi som lett går i stykker og
er utfordrende å montere. Vi løser problemer
der andre melder pass. Ofte løser vi ﬂere
utfordringer med bare ett produkt, sier daglig
leder Einar Brattland i Akvapartner.
– Kan hende vi løser de utfordringer du
sliter med akkurat nå. Ta kontakt!
Patenterte Brattland Notliner reduserer
problemer med rygg, nakke og skulderslitasje ved manuell notlining – blant
bransjens tyngste og mest helseskadelige
oppgaver. Problemene viser seg ofte alvorlig
etter passerte 40 år. – Da er det for seint å ta
grep, sier Brattland.
Med litt erfaring med notlineren kan én
person dessuten line med samme tidsbruk
som 2-3.
Som driftsleder gjennom 22 år gikk
Brattland lei av dårlig fungerende produkter
og så seg selv nødt til å utvikle utstyr for å
perfeksjonere driften. Vi ønsker å utvikle
utstyr etter oppdretters betingelser, ikke
at oppdretterne skal drive oppdrett etter
utstyrsleverandørenes betingelser.
Det ser ut som at min teori stemmer, en

kombinasjon av undervannsforing, dype
skjørt og dype nøter reduserer lusepåslaget
betydelig. Det handler om å få så mye fisk
i merden til å trives så dypt som mulig, i så
stor del av døgnet som mulig.
– Dette har i løpet av fem år gått fra
prototyp til kommersielt tilgjengelig løsning
og har nærmest solgt seg selv gjennom
jungeltelegrafen, sier han.
– Suksessen med dette gjorde for min egen
del at hverdagen gradvis vendte fra å være
oppdretter til å utvikle for oppdrettere.
Selskapet har også tatt tak i problemene
med tauavkapp som havner i strandsonen.
En hurtigstropp med borrelås kan feste
hoppenett til håndlisten. Hurtigstroppen
har bruddstyrke på 1,7-2,1 tonn, går raskt å
montere og demonteres, henger igjen stroppa
på håndlisten når noten taes fra ringen
igjen og gir ingen forsøpling. Nylig kom
også hurtigstropp i gul farge for sikring av
merdekroken som gjøre lett å sjekke at alle
kroker er sikret.
I tillegg kommer hurtigstropper for
innfesting av strømkabel og fuglenett.
Med tiden har bedriften etablert
seg med seks medarbeidere som
opererer ut fra Brønnøysund.
Produktutviklingen skjer fortsatt i
nært samarbeid med brukerne.

Akvapartner utvikler utstyr skjer i
tett dialog med oppdrettsnæringen.
Produktene oppfyller strenge krav til
driftssikkerhet og operasjon 365 dager
i året. Akvapartner kjenner bransjens
behov og hva som fungerer. Det har gitt
gjennomslag også langt utenfor Norges
grenser.
I PRODUKTSPEKTERET
INNGÅR BLANT ANNET:
• utstyr for fôrspredning inkluderer
nærmest uslitelig spredeflåte og
underspreder som har gitt meget gode
resultater mot lakselus
• HMS-orientert redskap inkludert
Brattland Notliner som avlaster armer
og skuldre. Manuell notlining har
vært medvirkende årsak til uførhet for
serviceteknikere på oppdrettsanlegg
• sikkerhets- og beredskapsutstyr
inkludert beredskapskasse for
rømningsgarn, kjemikaliskap for
motorrom og oppsamlingstank for
kjemikalier
• hus og flyttekasse for rognkjeks
• flytebrygger, fôrslangestasjon o. a.

www.akvapartner.no

ANNONSE Tema: Innovasjon langs kysten

MARITIM SERVICEPARTNER
Folden Akva
leverer maritime
servicetjenester til
oppdrett og havbruk.
Servicepartneren gjør i
tillegg anleggsjobber.
Oppdragene blir utført
effektivt og sikkert av
erfarne medarbeidere
med moderne fartøy.

HAVBRUK:
• Notvask
• Vask av flytekrager
• Fortøyningsarbeid
• Inspeksjoner
• Bunnkartlegging
• Notarbeid
ANLEGG
• Løft
• Frakt
• ROV
• Rørlegging

Tjenestespekteret er bredt innenfor
serviceoppdrag – stort og smått – slik
oppdrett og anlegg har et fortløpende
behov for.
– Vi har en båtpark av moderne fartøy.
Fartøyene er spesialdesignet med hensyn
til ﬂeksibilitet og tekniske løsninger, sier
daglig leder Kristian Kristensen i Folden
Akva som har 22 medarbeidere.
– De er godt tilpasset blant annet
for vasking av nøter og ﬂytekrager,
fortøyningsarbeid og ankerhåndtering.
MS Helnessund er utstyrt med
veldimensjonerte kraner og vinsjer

for ankerhåndtering og servicearbeid.
Servicekatamaranene MS Folden og MS
Brennsund brukes til vask av not, slep,
lettere fortøyningsarbeid og sortering av
stamfisk. Byggeår er 2016 og 2017
– Bunnkartlegging inngår også i
tjenestespekteret. Vi har i tillegg en
portabel ROV med operasjonsdybde
ned til 500 meter, og gode systemer for
presis dokumentasjon og rapportering,
sier han.
For bygg og anlegg kan Folden Akva
blant annet gjøre løft, bistå med legging
av rør og ta fraktoppdrag.

www.foldenakva.no | e-post: post@foldenakva.no

EFFEKTIVT MEK. VERKSTED
MED FLERFAGLIGE TEAM
Maritim Sveiseservice i Tromsø har systematisk
bygd bedriften med tverrfaglige og ﬂerfaglige
medarbeidere. Det gir kundene i bl.a. havbruk,
maritimt, bygg/anlegg, industri og olje/gass
effektive team med stor faglig bredde.
– Vi ønsker alltid å ha fire lærlinger her hos oss.
Slik får vi de beste fagarbeiderne, sier daglig
leder Roar Karlsen.
Kompetansesatsingen gir resultater. i 2019
har Maritim Sveiseservice for eksempel bidratt
til Kvitfjell vindmøllepark utenfor Tromsø,
kanskje på overraskende måter.
– Vi har med lossing og logistikk av alle
komponenter. Våre sertifiseringer gjør
oss i stand til å ta slike oppdrag i tillegg til
vanlig drift. Sertifiseringen, kompetansen og
sikkerhetsorientering bidrar til nye oppdrag for
oss, sier Karlsen, som planlegger fortsatt vekst.
I oppvarmet hall på 20 X 12 meter blir blant
annet oppdrettskatamaraner løftet inn for
vedlikehold. Under gode betingelser for utstyr
og og de 30 medarbeiderne blir alt av spyling,
MM

I oppvarmet hall skjer arbeidet
trygt og uberørt av værforhold.

overﬂatebehandling, reparasjonsarbeid og
ombygging gjort trygt innomhus.
– 60-70 prosent gjelder akutte behov. Vi får
utrolig mange forespørsler i hverdagen som
ikke uten videre havner innunder «mekanisk»kategorien. Men, vi kan utføre mye forskjellig
og vurderer alle forespørsler grundig.
Rør, mekanikk, utrustning, maskinering,
dreiing, fresing, sveising er oppgaver som blir
supplert av underleverandører på elektrisk,
maskin, brannsikring m.m.

MARITIM SVEISESERVICE – TIL Å STOLE PÅ

SERTIFISERINGER
ISO 9001, ISO 14001,
ISO 3834, NS-EN 1090,
HMS iht S-006
(verifisert av Equinor)

www.maritim-sveis.no
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Kobler el-fartøy tørt med
opptil 7,5 MW uansett
vær og vind

Den innovative ladestrømstilkoblingen
er utviklet av Zinus AS og den eneste på
markedet nå som kan garantere å koble
tørt i arktiske forhold, uansett vær og vind.

LOS-selskapet Zinus AS lanserte i 2019 ferdige løsninger for automatisk, tørr strømtilkobling
av alt fra små servicefartøy via hurtigbåter til ferger. Pluggløsningen er garantert for 50.000
tilkoblinger og opptil 7,5 MW ladekapasitet. Norled har signert avtale for syv fergesamband.
Løsningen bærer samme navn som selskapet.
Den ble presentert i juni 2019 på NorShipping. Bare to måneder senere var
kontrakt signert med Norled for 38 enheter
ombord i fartøy og 16 ladestolper på land.
– Vi er i dialog med potensielle kunder
over hele verden, forteller adm. dir. Finn Inge
Langeland.
SOLID LOS-FUNDAMENT
Som en del av LOS-gruppen inngår Zinus i
en virksomhet med omfattende utviklings-,
prosjekterings- og installasjonskompetanse.
LOS Elektro er elektroinstallatør på for
industri, infrastruktur, offshore, maritim
sektor og private. LOS Marine opererer
innenfor skipsservice og LOS Cable Solutions
leverer høyspent infrastruktur.
– Med dette miljøet i ryggen, kan vi påta
oss komplette leveranser både ombord i
fartøy og på land, sier Langeland.
Gjennom etableringen av Zinus AS
i januar 2019 ble det satt fullt trykk på

Daglig leder Finn Inge Langeland og
Salgs- & Markedssjef Ronny Olson. Foto: Peter Tubaas

kommersialiseringen. Selskapet driver
med overskudd og positiv kontantstrøm
allerede.
HOLDE FARTØY I DRIFT
Langeland forteller at arbeidsfrekvensen
ved samband Zinus installeres er så
ekstrem som 10 minutter i drift og
under 10 minutter ved kai. Da skal det
kobles og lades raskt. I motsatt fall vil
fartøy få driftsproblemer.
– Løsningen er basert på at det
enkleste ofte er det beste. I dag er vi den
eneste leverandøren på markedet som kan
garantere å koble tørt uansett vær og vind i
arktiske forhold. Prinsippet er patentsøkt, sier
han.
Landstrømtilkoblingen Zinus skiller
seg fra typiske industrikonstruksjoner på
kaianlegg og er designet for å passe inn i
det offentlige miljø. Zinus gir mulighet for
lokasjonstilpasset farge og materialbruk, har
et minimalt fotavtrykk og krever minimale
inngrep i eksisterende kaianlegg.
NORSKUTVIKLET OG -PRODUSERT
Designet tar også visuelt lite plass
på kaianlegg og havner. Også
sekundærfunksjoner som innebygget
belysning for kaiområdet har designerne
tenkt på.
Løsningen er i tillegg blant markedets
rimeligste.
– Alle produkter er designet, utviklet og
produsert i Norge. Interessen er så stor at vi
blir trukket med av kunder ut i verden og
rekrutterer for å håndtere etterspørselen.

Zinus Port Power 215 er en innovativ og kompakt
løsning for landstrømstilkobling. Løsningen er
ﬂyttbar med gaffeltruck eller kan fastmonteres.

FAKTA LANDSTRØM–
TILKOBLINGEN ZINUS
• Gjør kystflåten i inn- og utland klar for
det grønne skiftet
• Utviklet og produsert i Norge med tanke
på høy driftsregularitet
• Fleksibel med hensyn til skipstyper
og -design
• Skalerbar i forhold til kundespesifikke
behov
• Pluggløsningen kan levere inntil 5000
ampere ladestrøm på 1500 DC/690
AC volt, som gir maksimalt 7,5 MW. Til
sammenligning gir vanlige hurtigladere
for el-bil 0,05 MW

los-gruppen.no/zinus/
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Etter ett års fagutdannelse kan
yrkesdykkere fra høgskolen gå
direkte ut i jobb.

Yrkesdykkerutdanninga
ved Høgskulen på
Vestlandet (HVL) i Bergen
er landets eneste godkjente
fagskoleutdanning for
yrkesdykkere. Bacheloringeniørstudenter kan
få Kompetansebevis A
gjennom dykking valgfag. På
beddingen er etterutdanning
av ingeniører.

ETTÅRIG DYKKERFAGUTDANNING I BERGEN
OGSÅ MED KURS FOR INGENIØRER
Ettårig fagskoleutdanning for yrkesdykkere
gir 60 studiepoeng, og er hovedaktiviteten
ved HVL Dykkerutdanninga. Undervisningen
skjer i klasserom og ved praktisk dykking,
først i basseng og senere fra landbaserte
dykkerposter og fartøy.
– En yrkesdykker er aktiv, nøyaktig og
har gode samarbeidsevner. Yrket passer for
folk som forstår betydningen av sikkerhet.
Her trener vi på prosedyrer inntil de sitter
i ryggraden. Det er viktig dersom noe brått
inntreffer på jobb, sier avdelingsleder Finn
Hansen ved Dykkerutdanninga.

Sikkerhet står helt sentralt i alle deler
av utdanninga. Hansen understreker
betydningen av at høgskolen har
studentene hos seg i et fullt skoleår. Da kan
de jobbe seg godt inn i sikkerhetstenking
og samtidig få solid, praktisk erfaring i
undervannsarbeid.
Emnene ved utdanningen inkluderer
inspeksjonsdykking, anleggsdykking,
rørlegging, dykking på havarerte fartøy og
havbruk.
– Fagutdannede yrkesdykkere fra oss
har grunnlag for å gå direkte i jobb og

INGENIØRER MED DYKKERKOMPETANSE
Dykkerutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet inngår i
Fakultet for ingeniør og naturvitenskap, og har et internt
samarbeid med fakultetets
utdanninger «Havteknologi» og
«Maskiningeniør».
Bachelor-studenter som går disse
retningene kan ta 10 vekttall valgfag
dykking. Valgfaget kvalifiserer for
Arbeidstilsynets «Kompetansebevis
A». Dette innebærer godkjennelse
for dykking ned til 30 meter for
gjennomføring av enkle, lette
Bachelor-studenter kan
kvalifisere seg gjennom
arbeidsoppgaver som inspeksjon
valgfag dykking til «Kompe- og foto. Studentene må i en
tansebevis A» inspeksjon,
skriftlig rapport binde sammen
foto og andre enkle, lette
ingeniørkunnskap med dykking.
arbeidsoppgaver.

gjennomføre arbeidsoppgaver under vann på
en sikker og trygg måte, sier Hansen.
Opptakskrav er generell studiekompetanse
eller en lang liste av ulike fagutdanninger. For
å bli tatt opp kreves også godkjent Coopertest, svømmetest 25 meter under vann o.a.
DISSE SERTIFIKATENE
FÅR YRKESDYKKERNE
Fagskoleutdanninga gir de fleste
sertifikater man trenger som
yrkesdykker:
• Dykkebevis B, grunnleggende
sikkerhetssopplæring
• Grunnleggende
inspeksjonsdykking
• Kompetansebevis anleggsdykking

ANDRE KURS
• Redningsdykker. Ni
uker. Først dykkedel
(Kompetansebevis
A). Deretter fagopplæring. Rettet
mot brannetater,
hjelpekorps o.a.
• Dykkerlederkurs

• Utdanninga kvalifiserer til opptak
til bedriftsintern opplæring hos
brann- eller redningskorps,
som gir dykkebevis A+R,
redningsdykking
• Teoridel UV-sprenging
• Sertifikat varmearbeid
• Kursbevis HMS-kurs

• Oppdateringskurs
for dykkerledere
• Kompetansebevis
A-kurs
• Ulike småkurs

YRKESDYKKERUTDANNINGA HAR PÅ BEDDINGEN Å TILBY VALGFAGET
SOM ETTER- OG VIDEREUTDANNING TIL FERDIGUTDANNEDE INGENIØRER.

www.hvl.no/om/organisering/fin/dykkerutdanninga/
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Utstyr for ﬁskebehandling ombord
fra mek.verksted på Nord-Vestlandet
Det serviceorienterte
mekaniske verkstedet
Westmek på NordVestlandet leverer til
fiskeri, havbruk og
industri. Produktene
i solid utførelse
tilpasses kundens
behov. Utvalget
inkluderer fisketanker,
transportører,
gangbaner og mer.
Westmek holder til i moderne
lokaler med stor kapasitet og
plass til omfattende oppdrag.

Det mekaniske verkstedet gjør naturligvis
også service og vedlikehold av utstyr for en
rekke fartøystyper inkludert lineﬂåten og
for landbaserte anlegg innenfor oppdrett og
industri.
– Vi prosjekterer, tegner, produserer og
installerer for kunder i hele regionen, sier
daglig leder Inge Tungevåg.
Westmek har lang erfaring innen blant
annet sveis, maskinarbeid og skipselektronikk.

På innkjøp av reservedeler, stål og utstyr har
selskapet dessuten gode rabattavtaler som
kommer oppdragsgiverne til gode.
Ofte haster det.
– Driftsstans er kostbart. Vi strekker
oss langt for å levere raskt og møte
kundenes behov, enten det handler om
reparasjonsarbeid eller leveranser av
enkeltprodukter og komplette systemer, sier
han.

Rustfritt stål, syrefast stål og aluminium
er hovedmaterialer. Westmek gjør dessuten
klassearbeid i samarbeid med DNV GL, Bureau
Veritas og Sjøfartsdirektoratet. Verkstedet er
medlem av Måløy Maritime Group.

www.westmek.no

Akvakultur
Fakta Inrigo:

Se for deg 1% økning…

• Etablert i 2008.
100%
150 000
egg

1%
mer
100%
150 000
egg

88%
132 000
yngel

85%
112 200
smolt

80%
89 760
slakteklar 4kg

bedre lys – økt visibilitet – forbedret immunrespons
89%
133 500
yngel

86%
114 810
smolt

81%
92 996
slakteklar 4kg

13 t
pluss

…kun ved å skifte til Biolumen® LED lyssystem
Les mer om

på www.inrigo.no

• Har hovedkontor og
produksjon i
Vanvikan, Trøndelag.
• Leverandør av bærekraftige, skalerbare
systemer for VA-,
akvakultur og
energisektoren
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VERNEUTSTYR • PROFILERING
• PRODUKSJON • EIENDOMSUTVIKLING
Victoria Gruppen AS ble etablert for administrasjon og eierskap av en rekke selskapet
i forskjellige bransjer. Enkelte har historie helt tilbake til 1920- og 1930-årene i Bergen og Hardanger.
– Vi har hatt en fin utvikling og vekst, både organisk og gjennom oppkjøp, forteller adm. dir. Knut Jacobsen.
GRUPPENS VIRKSOMHETER DRIVER NÅ INNENFOR FØLGENDE BRANSJER:
• Handel rettet mot sluttbrukere med salg
av personlig verneutstyr og arbeids-/
profilbekledning gjennom selskapene
Victoria AS og Norhand Industri AS. Victoria
er en sterk merkevare på bekledning og
Norhand på arbeidshansker.

• Produksjon av spesialtilpasset, industriell
beskyttelsesbekledning, tekstiler og
skinnprodukter gjennom Norhand Industri
AS. Grafisk produksjon av logomerker,
brodering, bannere, plakater, roll-ups o.a.
Trykk og salg av reklameartikler gjennom
Reflex Promotion AS.

• Eiendomsutvikling gjennom Victoria Eiendom
AS med en rekke datterselskaper som
hjemler næringseiendommer for utleie.

www.victoriagruppen.no

VOKSER MED TELESKOPTRUCKER OG UTLEIE
Lofoten Truckservice er representant for Doosanog Bobcat-importøren Scanlift Maskin i Lofoten
og Vesterålen. Gjennom Bobcat
teleskoptrucker og en ekspanderende
utleievirksomhet møter selskapet
behov hos nye kundegrupper.
Virksomheten på Leknes
fylte 40 år i 2019. Selskapet
når elektrikere, rørleggere,
byggmontører og mange ﬂere
gjennom salg og utleie av trucker
og lifter. Innenfor bygg og anlegg
treffer også teleskoptruckene fra 2,5 til
4 tonn meget godt.
– Bobcat-ene fungerer som en universal maskin. De kommer
frem både høyt og lavt med teleskop, firehjulsdrift og -styring, sier
daglig leder Fredrik Thuv Nilsen i Lofoten Truckservice.
Scanlift Maskin har røtter fra 1990, Doosan-import fra 1993
og Bobcat fra 2017. Importøren opererer landsdekkende og åpnet
nylig Trøndelag Trucksenter.
– Vi er totalleverandør av gaffeltrucker. Doosan produseres i
Tyskland og Sør-Korea med vedlikeholdsfrie, oljekjølte
skivebremser som et ekstra konkurransefortrinn,
forteller Svein Ove Sunde, daglig leder i Scanlift Maskin.
Truck handler om nærhet til service, lave

Bobcat
teleskoptrucker har
stor operasjonell
bredde og er
populær blant
annet i oppdrett
med tunge løft på
vanskelig underlag.

driftskostnader, design og førermiljø. Utstyret i dag er mer avansert
enn for bare 10 år siden. – Da øker betydningen av nærhet til en
drifts- og servicepartner. Hver time trucken ikke er operativ, er
kostbar, sier Thuv Nilsen.
Scanlift Maskin importerer reservedeler til de ﬂeste trucker på
det norske markedet. – Sammen med forhandlere som Lofoten
Truckservice kan vi derfor ivareta kundenes behov også utover våre
egne merker, sier Sunde.

www.scanliftmaskin.no

www.trucksalg.no

EFFEKTIVE FARTØY FOR
LØNNSOMT FISKERI
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Verdiøkende
fangsthåndtering er
helt sentralt i fartøy
fra Naval-Consult.

Naval Consult AS utvikler driftssikre fiskefartøy som lar eierne levere
fisk med prima kvalitet i ulike bearbeidingsgrader til best mulig pris.
– Vi bidrar til å øke verdien på hver kilo som
blir tatt opp. Det er avgjørende når ressursene
er begrensede, sier daglig leder Erlend Hagen.
Helhetsforståelsen i designet er helt
sentral. Fartøyene skal fungere godt for ﬂere
kombinasjoner av fiskerier som not, snurrevad,
garn, line eller trål. Ulike fiskeslag skal kunne
levere som filet, sløyd eller hodekappet
– frossen, på is, i RSW eller levende.
Fisken skal dessuten bli minst mulig
stresset og håndteres uten skade. Slakt og
nedkjøling skal skje raskt og effektivt.

– Med vår inngående systemforståelse
tilrettelegger vi for alt dette i ett og samme
fartøy, sier Hagen.
Nøkkelord er dekksarrangement og
fabrikksarrangement hvor ingen operasjoner
er mer plass- eller arbeidskrevende enn
nødvendig. Naval Consult jobber ned i detalj
med de ulike arbeidsoperasjonene, slik at de
blir mest mulig hensiktsmessige og minst
mulig belastende for fiskerne.
– Vi har spesialisert oss på storkystﬂåtemarkedet og løser fortløpende utfordringer

som alle våre kunder drar nytte av. Dette har
også store internasjonale rederi registrert.
Naval Consult er nylig engasjert av et av
Islands største rederier.
Naval Consult ble etablert i 1983 og
leverer komplette designpakker til verft. Flere
av selskapets ingeniører har mye praktisk
erfaring fra hav og fiskeri.

www.naval-consult.no

RIMELIG LEGGING AV LANDKABLER OG
OKSYGENSLANGER TIL OPPDRETTSANLEGG
Norsk Havservice AS legger strømkabler, fiber og oksygenslanger rimelig til
oppdrettsanlegg. Hemmeligheten er optimale fartøy, utstyr og kompetanse for oppgaven.
Fra Helgelandskysten og sør til Nord-Vestlandet retter selskapet seg inn mot alle typer anlegg
som ønsker landforbindelse. Med kapasitet for å legge oksygenslanger blir behov ivaretatt
også for lukkede anlegg. Selskapet gjør alt fra forundersøkelser/survey, via leggingen og
sikring av landinntak.
– Samme fartøy og medarbeidere gjør forundersøkelser og leggearbeidet. Gjennom dette
kvalitetssikrer vi bunntraséer, bruk av kortest mulig kabler og effektiv legging. Allerede her
kan vi bidra til store kostnadsbesparelser, sier daglig leder Eirik Lundemo.
Behovet for landkabler og gassledninger i oppdrett er tilknyttet lukkede anlegg som
forhindrer lakselus.
Norsk Havservice bruker en katamaran på 15 meter i arbeidet. Den er optimalt tilpasset
oppdrettsanlegg og bidrar til langt lavere kostnader enn større fartøy. Lundemo
mener at selskapet kan kutte kostnadene her med oppimot 65 prosent.
En stor, hydraulisk kabeltromme blir plassert på dekke for selve leggingen.
Selskapet har dykkerkapasitet til å sikre landinntak, og foretar etterkontroll og
Optimalt utstyr
innmelding av kabelen etter Kartverkets krav
for oppgaven
sikrer rimelig
tilknyttet sjøkart.
legging av
– Vi har hatt en fin vekst til 16 medarbeidere.
strømkabler og
Ved behov tar vi slike oppdrag og legging også
oksygenslanger
til oppdrettsav andre sjøkabler inkludert strøm og fiber
anlegg.
over hele landet, sier han.
www.norskhavservice.no
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Funksjonelle fartøy folk snur seg etter
Skarsvåg boats leverer
fartøy til havbruk, privat,
service forsvar m.m.
som folk snur seg etter
på sjøen.

Stilig design, sterke sjøegenskaper og skreddersøm har fått
kunder fra havbruk, forsvarsmateriell, havfiske, befraktning
og fritidsmarkedet til å vende blikket mot Skarsvåg Boats As.
Nærmere 150 fartøy er levert på fire år.

Gründeren Kai Egil Skarsvåg er vokst opp med en
far som var pioner innen bygging av aluminiums
båter for oppdrettsnæringen. Fra en start med
hobbybygging i garasjen planlegger selskapet
nå oppføring av et produksjonslokale på 3000
kvadratmeter.
– Vi følger godt med på behovene i
havbruksnæringen også når det gjelder det grønne
skiftet, sier Skarsvåg.
Salmar, Nordlaks, Lerøy Midt, Mowi, Åkerblå,
Finnmark Maritime og Norsk Oppdrettsservice er
blant referansene til bedriften som i 2018 omsatte
for 36 mill. kroner og vokser. Beliggenheten på Frøya
nordvest for Trondheim er gunstig også i forhold til
det viktige markedet i Nord-Norge.
– Vi er veldig oppsatt på kontinuerlig utvikling og
skreddersydde tilpasninger for kundene. Knapt to
like båter sendes fra vår produksjon, forklarer han.
Utstyr til havbruk, annen næring og
fritidsmarkedet kan produseres etter kundens
spesifikasjoner. Lusetellingskar, desinfiseringskar,
container, landganger og arbeidsbord inngår i
sortimentet.

www.skarsvagboats.no

AQUATE ER ET TILSETNINGSSTOFF TIL FÔR EKSTRAHERT PÅ EN UNIK MÅTE FRA EN UTVALGT
GREN AV GJÆRSOPPEN SACCHAROMYCES CEREVISIAE. DOKUMENTERTE RESULTATER ER:
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• STYRKET SKINNHELSE- OG SLIMDANNELSE
• FORBEDRET MAGE- / TARMHELSE

– Organiske mineraler styrker laksens
immunsystem og bidrar blant annet til
bedre vekst under stress, bedre sårheling
og tykkere skinnlag, forteller Øystein
Larsen i Alltech Norway.

• STYRKET IMMUNFORSVAR

ØKER LØNNSOMHETEN
I HAVBRUK MED ENKLE
VIRKEMIDLER
Fôrtilsetninger fra Alltech bedrer fiskehelse og næringsopptak. Fisken blir robust mot lakselus,
presterer bedre og lønnsomheten styrkes. Kjernen er Aquate og organiske mineraler som tas lettere opp
i fisken og samtidig reduserer utslipp til miljøet.
De unike ernæringsløsningene kan brukes i
alt fôr for havbruk og styrker tarmstruktur,
skinn- og immunsystem. Fisken blir mer
robust og har en betydelig bedre vekst under
stress. Tilsetningene er spesielt viktige nå som
det marine innholdet i fôret reduseres og
fisken spiser mer vegetabilsk.
SLEIP FISK
– Fisken blir sleip og god. Du kan se og
kjenne forskjell, sier Øystein Larsen, Aqua
Division Manager i Alltech Norway.
– Slim som renner av fisken vil få
mannen i gata til å rynke på nesa. I
oppdrettsnæringen skaper slim derimot
jubel. Et styrket slimlag er beviset for en

robust fisk. Slimet er fiskens beskyttelse mot
lus og andre patogener.
Gjennom nært 40 år er amerikanske
Alltech blitt blant verdens største innenfor
dyrehelse. Til Norge kom selskapet for 14
år siden med ernæringsløsninger til både
landbruk og havbruk.
– Oppdrettere blir presentert for et stadig
mer komplekst fôrutvalg og stadige endringer.
Vi anbefaler heller god kvalitet over tid.
Tilsetningene våre forenkler hverdagen for
oppdretterne fordi behovet for spesialfôr går ned.
FORSKNING
Ved etableringen i Norge gjennomførte
Alltech prøveprosjekter med oppdrettere og

«Etter at vi begynte å bruke Alltechs
produkter kan vi konstatere en
betydelig styrking av fiskens slimlag,
helse og prestasjon. Dette er viktig
for vår produksjon og lønnsomhet».
Alice Øksheim
– Edelfarm, Salten Aqua

forskningsinstitusjoner for å dokumentere
effekten av Aquate. Resultatene var
overbevisende og bekreftet erfaringene med
produktet fra landbruk verden over.
I dag blir så godt som alt fôr tilsatt
uorganiske mineraler inkludert kopper, sink,
jern, mangan og selen.
– Alltech har utviklet en unik
chelateringsprosess av mineraler. Mineralene
kobles sammen med aminosyrer og peptider
til et organisk molekyl, forklarer Larsen.
– Slike organiske mineraler tas bedre
opp av fisken i motsetning til uorganiske
mineraler som i tillegg reagerer negativt med
andre stoffer i fordøyelsessystemet. Vi har
levert etter samme prinsipper til landbruket
i mange år og tror denne type organiske
mineraler om noen år vil bli dominerende i
havbruk.
I et prosjekt over fire uker for settefisk
kunne selskapet vise til 18 prosent tykkere
hudlag sammenlignet med fi sk på uorganiske
mineraler. Stresset fisk viste også en betydelig
bedre vekst når mineralene var organiske.

www.alltech.com

ANNONSE Tema: Innovasjon langs kysten

ROV – et verktøy for inspeksjon,
service og reparasjoner
Etter nærmere 30 år som leverandør til forskningsinstitusjoner og ikke minst energi- og
petroleumsindustrien, er service-selskaper
innenfor oppdrett blitt vekstmarkedet for
ROV (Remote Operated Vehicles) fra Argus
Remote Systems.

E

tter godt salg av Argus Mini som ble lansert
sommeren 2016, kommer Argus Remote
Systems nå med en forbedret versjon av
klassikeren Argus Rover. Den er hakket
større enn Argus Mini med vekt på ca. 250
kg og 10-12 kW tilgjengelig energi under
havoverﬂaten.
Dette er en ROV for lettere arbeid og inspeksjon av dype
forankringer.
TEKNOLOGI- OG KUNNSKAPSBEDRIFT
Selskapet har med sine 14 ansatte på Laksevåg utenfor Bergen sin egen
utviklingsavdeling, og jobber kontinuerlig med å forbedre produktene.
All produksjon utføres på huset, fra tegning av elektroniske kretskort
til montering av det ferdige produktet.
– For kunden betyr dette kort leveringstid på kritiske komponenter.
Teknologien vår er robust og vi får mye
positiv respons på at vi er norsk og er sterk på
service og oppfølging, sier daglig leder Frode
Korneliussen.
ROV-ene kommer i tre klasser som på
bransjespråket engelsk klassifiseres som
observation, light work
class og work class.
Utstyrt
med kamera
og sensorer,
brukes de
minste til
observasjon. Work class ROV-ene kan utstyres med 2-7 funksjonsmanipulatorer som gir ﬂeksibilitet nesten som en arm. På
manipulatorene kan det monteres ulike typer verktøy, noe som gjør
ROV-er til et uvurderlig hjelpemiddel for alle typer operasjoner.
Argus RS tilbyr også skreddsydde system, dette for å dekke

Argus Mini er blitt godt mottatt
siden lanseringen i 2016.
ROV-en er en stabil plattform
for arbeid og videofotografering
med god belysning. Standard
arbeidsområde fra 0 til 600
meter. Kort leveringstid og rask
service og support er viktige
konkurransefaktorer for Argus
Remote Systems.

Neste generasjon
Argus Rover.

spesialbehov som for eksempel borre forankringsbolter, spyling,
prøvetaking og kutting/kapping.
– Alle våre modeller blir levert med jordfeilovervåking, dvs.
shutdown ved jordfeil, sier Korneliussen.
SÅ DYPT
KUNDEN
VIL
Storebror
i Argusfamilien
er Argus
Worker med
effekter på
Argusfamilien.
60 kW og høyere. ROV-en
opererer ned mot 6000 meters
dyp, og selskapet kan vise til mange tusen timers track record med
kontinuerlig operasjon på denne dybden.
– I dette segmentet er det få konkurrenter og vi i Argus er stolte over
å kunne hevde oss internasjonalt. Her er det kundene som kommer til
oss, sier Korneliussen.
I 2018 har selskapet levert to 6000-metersystemer, og har allerede
mottatt bestilling for ﬂere systemer i 2019.
– Vi har konsepter for å gå dypere. Kommer kunden som ønsker
mer, så lager vi det til.

www.argus-rs.no
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ANALYSERER SKUMLE BAKTERIER
I VANN OG MAT PÅ ETT DØGN

Hvert år gjør TosLab rundt
80.000 analyser av vann- og
matkvalitet. Tromsøfirmaets
nyeste investering reduserer
ventetiden på analyser
av visse bakterier fra ﬂere
dager til ett døgn.

TosLab utvider regelmessig
sin avanserte maskinpark.
Oppdrett, fiskeri og vannverk
er store kundegrupper.

Hva ønsker du når det oppstår mistanke om tilstedeværelse av ugunstige
eller kanskje til og med livsfarlige bakterier?
– Raskt og presist analysesvar, sier daglig leder Vegard Tennes. – Enten
du har en mistanke eller sender prøver rutinemessig, ønsker du å få
resultatene fort for å sikre liv, helse og lønnsomhet.
TosLab har siden 1998 levert høyteknologiske laboratorietjenester.
Prøvene som analyseres kommer typisk fra oppdrett, fiskeri, vannverk,
avløpsanlegg, skipsindustri og offshore. I tillegg til næringsmidler blir
også avløp, hygiene og miljøprøver kontrollert.
Toslab har instrumenter, metoder og kompetanse for å spore
forekomster av bakterier, tungmetaller og andre kjemiske fremmedstoffer.
– Vi skanner blant annet drikkevann for skadelige og helsefarlige
metaller ved hjelp av en ICP-ms maskin, forklarer han.
Siste investering er en Tempo-analysemaskin som avdekker blant
annet e.coli, mugg og sopp, stafylokokker, entrobakteriase, bassilus cerus
og kimtall betydelig raskere enn tidligere.
– Vi er oppdatert på de ﬂeste gjeldende krav og forskrifter. Derfor kan
kundene trygt outsource analysearbeidet til oss.
TosLab bidrar også med rådgivning og internkontroll. Selskapet
inngår i et omfattende
norsk og internasjonalt
laboratorienettverk.
www.toslab.no
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KIAS-DØREN MED 30 ÅRS GARANTI
OGSÅ FOR OFFENTLIGE BYGG
Hver dag er KIAS-dører like fine etter
nedspyling med saltvann og ferskvann i
norske bedrifter. Nå møter dørene en ny
utfordring: Ungdom.
– Vi har levert til baderom i
studentleiligheter hos Studentsamskipnaden
i Oslo og Akershus. Også til Gardeleiren i
Oslo har vi levert. Hos begge er det små bad
med høyt fuktnivå. Vi garanterer at våre
dører tåler dette i 30 år, og ser en formidabel
økning i salg opp i mot offentlige bygg, sier
Grim Røen, salgsansvarlig for KIAS-døren.
Produksjonen av Kias-døren skjer hos
Kvanne Industrier i Surnadal mellom
Trondheim og Molde. 40.000 dører er
levert til tøffe miljøer. Hemmeligheten

KIAS-døren er skapt for krevende
klima, fukt og kontinuerlig bruk,
Døren kommer med 30 års garanti.

er utforming i glassfiber og aluminium.
De som liker tre, kan vil være interessert i
nyheten glassfiber med trestruktur.
Bedriften er miljøfyrtårn. Da er
nettopp lang levetid og dermed uslåelig
livsløsregnskap nøkkelfaktorer. Hotell,
undervisningsbygg, idrettshaller, sykehus,
storkjøkken og industri er eksempler på
offentlige bygg med KIAS-døren.
– Montasjekostnadene er lave, sier Røen.
Årsaken er at dørene kommer komplette
inkludert dørvridere og ferdig tilpasset
veggen hvor de skal stå. Aluminiumskarm
og terskel gir stabil ramme uten sig.
SPA-avdelingen i verdens høyeste trehus
Mjøstårnet får også KIAS-døren.

www.kvanne-industrier.no

ANNONSE Tema: Innovasjon langs kysten

TRÅDLØS OG SANNTIDS
MILJØOVERVÅKING AV
OPPDRETTSANLEGG
Teknologibedriften Innovasea Akvakultur leverer nyeste trådløs
overvåkningsteknologi. Et nesten ubegrenset antall sensorer kan gi
viktig informasjon til operatører og styre prosesser automatisk.
Undervannsmikrofon
(hydrofon) mottar data
trådløst fra et nærmest
ubegrenset antall sensorer
for forhold som oksygen,
temperatur, salinitet,
havstrømfart og -retning,
værdata, sikt og klorofyll.
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NORSelast® by Strukturplast AS
www.norselast.com
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A great advantage of using
NORSelast® is that you can
tailor the properties of the
material and adapt it to the
specific application. Hardness,
elasticity and other properties
directed at specific dynamic
forces are some of the
properties that can be adjusted
and optimized.

www.rtaqua.com
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– Det kan for eksempel gjelde
oppblomstring av alger som krever tiltak
eller kanskje økning i strømhastighet som
innvirker på fortøyning av servicefartøy eller
brønnbåter.

One of the world’s
STRONGEST
elastic material

Did you know that NORSelast®
has better abrasive properties
then some of the strongest
metals and that in many cases
you can also replace metal
components with NORSelast®?
The material will not corrode
and is approximately 1/8 the
weight of steel.
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Did you know that NORSelast®
is one of the world’s strongest
elastic material?
Suitable for the most
demanding components, in the
most demanding environment
for those who have the strictest
requirements for durability.
NORSelast®
& Ofis
fshaepolyether
& Offsh
sea
os a
o
ub solid Polyurethane
based
ub
Elastomer which makes it
excellent for maritime, subsea
and outdoor environments.
NORSelast® has an estimated
lifetime of 50 years in marine
environment and has excellent
resilience to hydrolysis. This
makes it robust to degradation
and abrasion in the harshest
environments with a
combination of sea water and
strong forces of nature, as well
as sun light during transport
and storage.

havstrømfart og -retning, værdata, sikt,
klorofyll og alger.
– Når sensorene kommuniserer trådløst
med hydrofonen blir det samtidig enklere
og rimeligere å måle alt dette ﬂere steder i
anlegget, gjerne i hver eneste merd.
Teknologien kan nyttes i big data og etter
hvert maskinlæring. Da vil man ved bruk
av algoritmer kunne automatisere tiltak og
varsle om potensielt negative situasjoner.
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r

Løsningen leverer også automatisk generering
av Global GAP og ASC – Rapporter.
– Med vår sentrale kommunikasjonsenhet
med hydrofon midt på anlegget kan du ta et
endelig farvel til kablete målepunkter, sier
daglig leder Tor Espen Skoglund.
Alle oppdrettere måler oksygen og
temperatur pga. rapporteringsplikten.
Mange tar også salinitet i tillegg. Trenden er
måling av stadig ﬂere parametre inkludert
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